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Toen wij dezer dagen zaten te bladeren in het jubileum-
boek, dat ter gelegenheid van ons vijf en tvrintig jarig
bestaan verscheen, troffen wij een artikel aan van de
vooyzitter van het College yan Comrnissarissen. Hierin
werden o.a. twee vragen gesteld, die wij zó belangrijk
achten, dat zij de moeite waard ziln om nu - na zes ja-
ren - ripnieuw aan de oude te kornen, nameli jI<:

rrHeeft het Hazenkampwerk zijn vaste greep gekregen op
a1le rangen en standen in onze Nijmeegse samenlevin6?rt

ttZíjn a1le mogelijkheden, welke in de doelstelling van
r?De Hazenkamprr besloten liggen, reeds geprobeerd of
verwezehli jkt 2tr

lltlij hebben hierop maar één antwoord:
Met dit antwoord zouden we zonder meer
Maar daarmee zijn $re er natuurlijk niet

NEEN^
kffiïtGTaan.

ltrJant: deze vragen ztin brandende vragen, die - om het zo
maar eens uit te drukken - de zial van onze vereniging
raken. Vragen ïuaar rilen in 1953 in dej feestroes van het
jubÍIeun: r:isschien wel overheen gelezen heeft, naar die
iedere rechtgeaarde Hazenkamper, die de doelstelling van
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zijn vereniging onderschrijft, als hct ware slapeloze nach-
',en had noeten bez,orgen. Immers: nu - na een en dertig ja-
ren - zijn we er nog steeds niet en bovendien.. ...nog
lang niet en zal er nog heel wat rrvater door de lÀlaaI moeten
stromen voordat v/e ttde greep op de massa hebbenrr en tral]e
mogeli-jkheden, welke besloten liggen in de doelstelling
van ?rDe ï{azenkamprt, zi jn geprobeerd of vervrezen}i jkt . r?

l4aar en dat is een verheugend geluid: er bruist
nieuw leven in de Hazenkamp-Aelederen.
llit de relaties, die wij zowel met het bestuur als met de
commissies van dc afdelingen hebben; blijkt ons steeds
irueer dat er een groeiend enthousiasme is om ftiets te doenre,
dat rnen - zoals we dat in ons vorige nummer rroemden - wil
vrerken aan de uitbouw en de opbouv'l van rDe Hazenkamprr.
Plannen, clie in een gevorderd stadium van voorbereioing
verkeren, vuijzcn er op dat zij, die als bestuurs- of com-
missieleden verantivoordelijk zijn voor de leiding van on-
vereniging, zich niet tevredcn stellcn met het tot heden
bereikte, rnaar er zich bei,tust van zijn, dat er nog op ve-
lerlei gebied cen taak voor rf De Hazcnkampr? Iigt.
lVij hebben de indruk, dat r0De Hazenkamprt van nÈ bezig is
om langzaara riaar zeker niet alleen verLoren terrein te
hervrinnen, naar bcvendien ï\Iegen opgaat die nog niet eer-
der werden bcwandeld.
Zii, die ons op deze 'rffegcn noet.en voorgaan en leiden, dra-
gen een z\varc veranttryoordelijkheid, vrant van hun beleid,
hun doorzeltingsvermogen, hun trouvl aan de vereniging zaI
het afhangen of ttDe Hazenkamprt rthet einde der baan zaf
bereiken.rr Maar dan zaI bovendien ieder Hazenkamplid zich
van nu af aan zó volkorien moeten geven dat die brandende
vragen dan geen vragen meer zijn doch waarachtige werke-
liikheid worden. Dit te bereiken moet het hoogste doel
zijn dat een volbloed Hazenkanper najaagt,

ZONDER GELD GEEN VELD
St;;;d"""., *"J;""ihfonds. Deponeer

uw gift §i.l een der bestuunsleden of stort
deze op de girorekeni.ng van'rDE SPIIiIRBÀNKfl

te Nijmegen no. 81 77 91 nel vermelding:
IIVOCR TERRE INFONDS HAZENK/iMPII
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IÀti j vroegen aan een aantal vooraanstaande personen uit
atlerlei kringen hun visie cp tïDe Hazenkamptt te willen
geven. l]llas het.. in ons vorige nummer onze ere-voorzitter
ds Barger, die dit op de hem eigen wijze deed, thans ge-

ven wij het woord aan de Nijmeegse wethouder Th"Smids,

clie 1n onderstaand artikel een geluid laat horen, dat

vreer op een geheel ander vlak 1igt. 0p deze wijze hopen

wij door een reeks artikelen, die gedurende dit jaar in
ons blad zal sr.erscl:ijnen, ons uiteindelijt< een juist

beeld te kunuen vorlïen van de taak van r?De Hazenkamprr,

z\Jals die in brede kring gezien wordt.
Reo.

HEEFT g'DE HAZENKAMP9? NOG RECHT VA}] BESTAAN?

Het stellen van zul-k een vraag zaL voor de meeste lezers

van dit blad gelijk staan met het open schoppen van?n

geopende deur. Toegegeven moet worden dat er in deze vraa.

ook wat irrÍterends klinkt. Temeer als de organisatie
waar het over gaat al 3o jaar bestaat en inmiddels wel--

licht het duizendste 1id heeft ingeschreven'

Boze blikken verwacht ik dan ook van hen. die goede herin-

neringen uit het verleden mee dragen en van al de enthou-

siastelingen van vandaag Toch zou ik de vraag al-s een

dieplood r,villen ï/erpen in de vi jver die ttHazenkamprr

heet. De saruenleving van 1928, het jaar van opri-chting

is niet de samenleving van 1959. Daar tussen ligt dertig
jaar van evolutíe en revolutie. De waanzin van de tweede

wereldoorlog deed met elke dreunende bominslag een stuk
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van de verrneende zekerheden i;{eg sfaan. Oude maatschappe-

Iijke LrLz:-chLen bleken in de smeltkroes der ontwakende

volken van Azië en Afrika niets meer dan sintels zijn.
Jarenlang gekoesterde idealen stoven op de stormwj-nd der
tijden uiteen afs valfende herfstbladeren- Verhoudingen

in de gezinnen, tussen jongens en meisjes, tussen direc-
teur en arbeider, trtssen overheid en burger, kwamen en

zijn Ín beweging- Goede arbeidskrachten werden tn 10

jaar, van overcomplete stempelaars, via duitse slavenar-
beid, schaarse artikelen al-s weleer de specerijen in de

tijd van Napoleon. ltTeen, de wereld vlaarin wij 1even, de

werel-d van tel-evisi-e, maanraketten, Delta-werken, rassen-
discriminatie en atoom-dreiging is niet de samenleving

van 1928.

Zc,u de jeugd van 1959 hetzelfde zijn a1s de jeugd van

1928? Neen en ja!
Neen, a1 kunnen wij, die deelgenoot zijn van deze tijd,
dit niet al-tijd voldoende onderkennen, Het afsterven van

de idealistische jeugdbeweging is er het bewijs van.(Ii-
kwidatie oude A.J.C.). De nozems in ons Iand, de Teddy-

boys in Engeland, de Halbstarken in Duitsland, niet aI-
leen in hun hang naar het extreme, maar vooral in het

misdaoig verzct tegen een bestaande orde, zijn een teken
van deze tijd. De kort geleden jeugdenquète door het
weekblad itVrij Nederlandtr laat een andere jeugd zien dan

d1e van 'l9 ló.

Ja, want de jongere generatie van nu is geladen met de

zelfde kritiek van altijd. fn haar l-eeft dezelfde expan-
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si e-drift van toen hun oud ers j ong .luaren. Ook d e j eugd van
nu wil zeif sturen, zelf beslissen,zelf bouvuen, scheppen,
wanhopen en liefhebben.
Zouden jul1ie, Hazenkampers, dan ook niet anders zijn dan
de generat,ie yan 19?B ?

0ok dit mag met een hartgrondi-g ttneenrr en iiiarr beantv,roord
worclen. lI/at iroor de gehele jeugd ge1dt, geldt ook voor jul.
Iie.
ïk kan mij dus best voorstelren, dat ju]lie daarom de ons
persoonlijk dierbare herinneringen nvan toenr stierlijk
vervelend vinden.
Grijp dan zelf eens pen en papier en formuleer,
ltfaar ik kan me ook voorstellen dat de sport aLleen en om

de sport je uiteindelÍjk toch niet voldoend.e bevredigt.
Achter de horizon vermoed je een nieulue wereld.
En dat is ook zo.
Alleen kan deze wereld niet op je eentje veroverd. vrorden.
fn de diepste diepte hunkert elk mens, dus ook jij, naar
de waarlijke ontmceting met de andere mens.

Dat is niet de ontmoeting met de ster of de kampioen.
Sterren verbleken of val1en.
Kampioenen w;rden eenmaal stijf en kortademig. NIaar die
andere mens, je club-lid b.v. soms verborgen onder luid-
ruchtigheid en stoerheid, is de moeite van een ontmoeting
waard

Dat kan een ontdekking worden

Een ontdelking, veel boeiender dan de bestijging van een

bergt op .
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Het vraagt i-nspanning, dat is waar.

Het eist een geduldig afstellen op een go1f.=lengte van

de andere mens.

Maar lichamelijk getrainde mensen kunnen inspanning en

geduld opbrengen.

1À/aag het eens !

Maar wanneer dan het gemeenschappelijke gesprek zijn kans

krijgt lost dit nog geen enkele vraag definitief op, t'en-

zij jullie afstemmen op de golf-lengte van het Evangelie.

Het zal de wonderlijkste ontdekking van je leven worden

als Hij op het beefdscherm verschijnt die van zich zelf

rrMij is gegeven alle macht in hemel en rp aarderr.

De hemel inclusief het hemefruim met zijn maanraketten,
de aarde, ook die aarde voI van atoomdreiging.

Th.S.

-!r

Deze reeks wordt volgende maand voortgezet met een arti-
keL van de oud-burgemeester van Nijmegen, de edelachtbare
heer J.A.H. Steinweg.

z0N_pE_t_G.ELp GEEN VELD
Steunt cJaarom ons Terne inf oncls. Deponeen

uw gift bij een cler bestuursleden of stort
deze op de girorekening van rrDe Spaarbank

te Nijmegenrr no 81 77 91 mei venmelding :
rrVOOR TERRE INF0NDS HAZENKiTI4Pn
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1)c? het
'J]0s[uu]'

Het verheugt ons zeer, dat vrij er in z:-jn geslaagd ie-
mand te vinden voor de functie van voorzitter rtran de Ter-
reinfonds-commissie. IIet is dc heer Harkrnan een in Nij-
megen zo langzamerhand zeer gewaardeerd en bei<end per- :

soon.',\lij verwachten veel van zijn werkkracht en initia-
tief. Let vooral op Ce mededelingen van genoemtle conmis-
sÍe, want deze begint a1 direct rnet een grote verrassing.
Er bes-baan plannen cm 't e komen tot ar,,onden, dj-e - naar
tvij hoperr - zul-l-en leiden tot meer contaci ond,er de le-
d-en. ïn dit nummer leest U er me er cver:
Gebleken is, clat diverse afdelingen dringend behoefte
hebben aan vernieuwing of aanvulling van het materiaal..
Voorzover onze bescheiden,middelen dit toelaten ze"f het ,

bestuur hier a1le aandacht aan bestcden.
Men houde er terdege rekening mee, dat voor iedere keer
dat men - furre dan ook - gebruik vri]- maken van het Cen-
traal Gebouw, voortaan huur moet betalen. Dit betekeni;
dus, dat de verschillende onderafdelingen niet meer , zo-
aIs rroorheen, zonder meer daar kunnen vergaderen. Het
Centraal Gebouvr is namelijk met ingang van '1 januarir59
ter beschikking van een andere organisatie gesteld.
0p zaterdag 2'1 februari wordt de feestmiddag en -avond
voor de jeugd en middengroepen gehouden. Onder de ti tel
ttVoor de jeugd door de jeugdrr schri jft de heer Smit
hierover elders in dit nummer.
ïtlij proberen ook nog te komen tot een contactavond voor
de senioren.

OPVOERING VA}.I EEN GYMNASTÏEKREVUE

fn plaats van de' jaarlijkse uitvoering
zal ín november in revuevorm een moder-
ne gymnastiekshow worden gegeven waar-
uitsluitend za\ worden medegewerkt door
onze top6ymnasten. Het geheel wordt om-
lijst docr toneel, muziek.en zang. Als glote =attract
zullen errkel"e ltlederlandse kampioenen een demonstrati
keurturnen geven. -7 -
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VAN DE TERREI}TFONDS - CO1VIT4ÏSSTE

A1s een van d,e eerste middelen om aan de benodigde gel-
den voor een eigen terrein te komen zal op 5, 6 en 7
maart in het Centraal Gebouw EEN GROOTS OPGEZETTE FANCY
FAIR worden gehouden. Als de voortekenen niet bedriegen
kunnen rre gerust z eggen, dat i et s derge1i jks nog ni et
eerder in Nijmegen heeft plaats gevonden, Het aantrekke-
lijke hiervan worclt dat - wat rad van avontuur, verloting
en tombola betreft - uitsluitend waardevolle prijzen wor-
den gegeven zodat de bezoekers ni-et zonder meer rrgel<1 uit
de zak wordt geklopttr. Deze Fancy Eair zal ín hoofdzaak
bestaan uit amusementsspelen en wordt dus geheel iets an-
ders dan d.e z,g. bazars waar a1s regel in hoofdzaak
t?klein goedrr voor rtgroot geldrt te koop is.
Gedurende de drie avonden dat de Fancy Fair gehouden wordt
rekenen wij natuurlijk. op de hulp en medevrerking van de
leden. De commissie doet dan ook een beroep op de dames-
on herenleden boven '16 jaar. ;

Deze v,rorden vcrzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven
bij de secretaresse mevrouw Pl-uim, Hazenkampseweg í'1 !,
telefoon 32OBO.
En vanzelfsprekcnd verlachten we clat A L t E LEDEN
iets voor het goede doel zullen overhebben, niet alleen
door de Fancy Fair te bezoeken doch ook door het schen-
ken van prijzen of prijsjes, maar denkt U er tvel om: al-
leen iets waar de mensen wat aan hcbben en geerr rrafdan-
kertjestt. Ook hiervoor kan men zich in verbinding stel-
]en r.ret mevrouvv Pluim.
In het volgende nurflmer hopen wij U nadere gegevens te
verstrekken, maar noteert in ieder geval aI vast !,6 en
7 naart en maakt zoveel mogelijk reclame voor deze Fancy
Fair want, vuil deze actie slagen, dan moet het op die da-
gen storm lopen naar het Centraal Gebouvr !

VAN DE ADM]NTSTRATÏE

fngevolge artikel J0 van het Huishoudelijk Reglement
heeft op de aanstaande algernene ledenvergadering in mei
de huldiging plaats van diegenen, die onafgebrokerr een
reeks van jaren lid zijn.
Voor dit jaar komen de volgende leden in aanmerking
voor resp. 10, 20 en 2J jaar L.w.

z,o.z.
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'10 jaar
Mej.J.Antvelink
i{ej.G.v.1À/ijk
Mej .R. Cabout
t{w . ïÍ . S ch out en-

Vermeu1en
Mej " G"Schouten
Mw J.H.v.Neerbos-

Vermeer
lviw Il.S.Bogaards-

Kc edam
Ilej. G.v.c1.Hoef
G.Schouten-

20 jaar
Mvr R.v. Donselaar-

Muller 26-9-38
Mu J.v.Gee1-l,Yitte-

lid vanaf íO jaar Iid vanaf

6-12-48 c.J.Hendriks en 5-2-48
1-1-49 l,iV.Hoosen 11-11-48

A.Jaspers 5- 1 -49
1-6-48 J.Koedam 1-6-+B

J.Seegers 1-4-+B
21-6-48 Fr.Vosel 1-5-+B
1-?*+B H. Gr:otenhuis 5-1-49

6-12-+8 -R. Decliseur 2-2-+9

25 f,aar

P.Aartsen 3-5-28

1-1-+g
1_9_4.8

28-+-48

1-12-38

20-1-39

G.v"d.Boom 1-6-+8
B.Casielijn 1-9-48
F. G.van Hal 1-5-48

Mw H,Aartsen-
S chel<nian 1-3-13

f r G. van Sprarig 2-11-31
Mv'r E . Jaut ze -

Brok 2-2-14
J.Stolk 11-2-13

kamp
Mw E.Hofstee-

L ens ink

De aandacht tuordt er op gevestigd dat deze jaren moeten
zijn bereikt op 2 februari van het betrefÍ'ende jubileum-
jaar. femand die dus op J februari 1949 lid is gewordeh
moet nog een jaar wachten om voor een ''l O jaar-speld.ie in
aanmerking te komen, enz. Als er leden zLSn rvier nametl
hier niet genoemd zijn en die menen volgens hun lidmaat-
schapskàart in aanmerking te komen, dan zal lk gaarne die
namen vernemen om de s'bamkaarten daarmede te controleren.
Het bestuur verl\iacht dat de hierboven genoem<ie leden,voor
zover mogelijk, op de betreffende ledenvergadering, lryaar-
van de datum nader wordt vastgesteld, aanwezig zu11en zijn.
En nu nog even een herinnering aan de contributiebetaling.
Girobetalers, denk om de storting voor het eerste kwartaal
welke reeds in januari had moeten geschieden. En dan zlin
er nog circa dertig leden of ouders van leden, die voor tt
jaar '1958 niet geheel hebben gegireerd? B E N T U

D A A R 0 O K B fJ ? Voor degenen, die per kwitantie
betalen zij medegedeeld, dat onze incasseerder spoedig'kan
word.en verwacht voor het eerste kwartaal 1959.

-9 De administrateur.



t -;-l-a. Itr !-i-,:15i j,, scHEVENrlr( EN# --l.à=-#
Deze badplaatsnaam heeft ï.oor orze jeugd een magische
klank gekregen. Reeds nu al waar.t hij rond op de lesuren
in de gymzalen. De vraag i-s dan: rtgaan we dit jaar weer
en kan ik mij aI opgeven, want ik rvil natuurlijk weer van
de partij zijn.rt
Nu, ure gaan víeer er- je kunt je van nu af aan opgeven. Even-
aIs vorig jaar geldt: ttVfie het eerst komt, het eerst maalt?r 

"Het malen zal echter dit keer voor meerderen mogelijk zijn.
Vorig jaar moest ik heel wat meisjes en jongens teleur--
stellen, omdat iret aantal van 50 binnen een vu-eek bereikt
was. Dit jaar is hei oe bedoeLing om in twee groepen te
gaan ín twee achtereenvolgende v,reken. Laatste ureek va.n ju-
li en eerste weeli van augustus. Y{eet je niet wat ïre in
zctn karnpweek doen? Nu, al-s het mooi v;eer is naar het
strand gaan en bij slecht ',IJeeÍ irernaken r;ue ons binnenshuis
of rnet een stadspel. fs dat laatste minder leuk? Vraag hei
maal: eens aan tien Oie el.. vorig jaar bij ïIaren
Eén ding wi1 ik je ei.wel van verlilappen. 1l/e hadden vor.ig
jaar nie-b zofn best lreer:. Aan het einde van de vireek in-
eens een prachtige dag, straleno, zonnig en rval:m. Aan rt
ontbijt zei ih verheugd: etMeisjes en jongens, vlug opschie-
ten, v;e gaan de hele dag naar het strand, eten en drinken
wordt ons daar tussen de middag gebracht.rt Ïïat dacht U,
uitroepen van vreugde? Lange gezi chten vras de reactie. rfHè,
neneer, laten ï/e een opdrachtenspel doen of een speurtocht;
vuat jammer dat de zon schi jnttt. i,[e zi jn natuurli jk toch
naar het strand geweest en hebben ons daar reusachtig ver-
maakt. Met dat al zÍe je wel, dat.het vcor. niet beslist
mooi weer behoeft te zijn om een enorme prettige en fijne
kampweek te hebben. lÀ/ie kunnen er mee? trn/e1, a1le meisjes
en jongens van rrDe Hazenkampn van'10 tot en met 14 jaar.
Ivlogelijk aangevuld met wat jongeren. llllat zijn de kosten?
0nveranderd vijf en tlintig gulden per persocn, reisgeld
inbegrepen.
Iflaar opgeven?
Bij J.F. SMIT, javastraat l32, te1.32612 of op de lesuren.

ZONDER GELD
Steuni daarom ons Ternei;

uw gifi bij een Cer best
Ceze op de girorekening v

te Nïjmeqen. no. 81 77 9

fivooR TERRElNFo
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urs leden of stort
rlDe Spaanbankrl

met rcrme IcJ ing:
DS HAZENKAMPI'



WAR
Nijmegen, Daalseweg 1 15

MTE.U NIE
TeleÍoon 30007 -26794

verzorgt

Hazenkampers Yoor

* Schoolbehoe{ten

* Kantoorbehoeiten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* Schrijlmachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaagt U beslist bil

BERRETTY
Kantoormachine- en

Kantoorboekhandel

Houtstraat 14 - Tel. 24106

Reparatie

Vulpennen en Schrij{machines

centrale verwarming

oliestook

electrische

warm- en koudwater

sanitaire installaties

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmesen - Íel. 2.3.3.3.4

*

TROUWAUÏO'S

EN

ïAXl'S



exclu sieu e o{ at ne slele din g

NIJMEGEN

,,WANCO"

HANDENARBE!D
rs ÉÉr.r BEGRTP

*

Komt U eens kilken ?

KONINGSTRAAT 35 (hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

Crfc-R.staurant,,D E G O F F E R T" Nqmeg.,

GOFFERTTWEG 17

TELEFOON 217 52

Ideaal gelegen

Eigen sfeer

Gerenommeerde keuken !

Uitstekende gelegenheid voor Vergaderingen en Uw FamilieÍeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geeít steeds voldoening

q".g(. f,nnl*n* &q-*.
HANDEL IN BINNEN- EN BUITENLÀNDS GEDISTILLEERD

JOY GROTSCH BIER

Burgh. v. d. Berghstraat 59

Telefoon 24980 - Ni;megen

TONIC



VOOR DE JEUGD DOOR DE JEUGD

Zaterdag 21 februari is er voor onze jeugd een gezellige
middag en avond in het Militair Tehuis aan het Sur,ratra-
pIein. ts Middags van half drie tot vijf uur voor de meis-
jes en jongens van B tot í2 jaar en rs avonds van acht tot
tien voor de jongens en meisjes van 12 tot lJ jaar. Zíi
zullen eerst mogen genieten van een aardige tekenfilm,
daarna fi pauze met een tractatie. Na de pauze volgt uit-
reiking van de bij de onderlinge wedstrijden behaalde de-
pl-omars. Enige dames en heren zullen jullie Can laten zien
wat je op een brug alzo voor gymnastische toeren l<unt ver-
richten. Een gezellig muziekje is er ook bii terwijl enige
grotere meisjes wat aardige stukjes cp het toneel zu1len
uitvoeren. Je hoeft er niets voor te betalen, maar vlel is
er gelegenheid om voor een dubbeltje wat te grabbelen of
een lootje te kopen

COI]TACT - AVO}JD

Hazenkampleden van '1 I jaar en ouder, jullie v'rorden allen
vervracht cp VRIJDAGAVOI,J-D 20 FEBRUARI_ ACHT UUR ]ltl HET i4ILÏ-
TAIR TEHUIS " l'liet voor het houden van een jaar- of huis-
houdelijke vergadering, doch a1leen maar om eens gezellig
bij elkaar te zijn. Een speciaal programma zetten we jul-
lie niet voor. Er is geLegenheid om te biljarten op groot
biljart, te voetballen, met autots te racen en nog veel
meer. Jullie behoeft geen toegang te betalen en bent niet
verplicht een consumptie te gebruiken. ALLETIII'I MAAR KOI4EN

en dat stellen we dan buitengewoon op prijs. De opzet is
om hierdoor weer te geraken tot EEN EIGEN HAZEITKAMP fN-
STUïF, met aller1ei mogelijkheden.
DENK DUS AAN VRIJDAG 20 FEBRUARI MÏLÏTAIR TEHUIS SUMATRA.

IE+ 
Namens de commissie
J. F. Smit .

VAN DE AFDELINGEN

9ss:s!3!g!s1
Ja, mijnheer de Redacteur,
vri endelijke wenk begrepen
gevolg geven aan Uw verzoek
trachten van beknoptheid in
hoe benijdenswaardig is de
zeggen:rrstop asjeblieft, ik

ÀÀlt

ik heb de
en zal prompt
tot het be-
mijn ontboezemingen, Overigens

tijdschriftredacteur die kan
krijg al die tekst er niet in'o

,9



Hoor je ook niei veel. Echt wel alLeen bij L E V il ]t D E
verenigingen. (Zoa1s rrDe Hazenk;tmprr er b.v. een i"À.neàJ
liatuurli jk, trDe Hazenkamprr heef r méér afdelingen en ook
daarvoor moet pla.ats in ditblad worden ingeruimd. Maar,
mijnheer de Redacteur, vrat valt het moeilijk om niet in
kyrische lofzangen uii; te barsten na het zien van bij-
voorbeeld die tweede wedstrijd in de zaalhandbalcompeti-
tie, die onze Haasjes op í0 januari speelden tegen het
pittige team van r?Spartare uit Dieren. Vriat een sport, r,vat
een spel, lnlat een spanning! En dat allemaaI voor twee
lcwartjes! VÍaarcm nog gaan kijken naar Hitchock-fi1ms ?
iliaarom nog inet klamme handjes gaan ztl,ten staren naar on-
bekende filrrrlicden als je voor onze eigenste Hazenkamp-
rneis j es, de handen kunt vrarrn klappcni GeIief den, jul1ie
vraren fantastisch! Groots vras de aanval; groots de verde-
diging. Alsrnaar linten en laur,vertakken. Voor Ietje ltrIes-
trik, voor itiarijke van Strien, voor Leny, Tiny, Fanny, Ria,
ja, or-,k voor Trudy en Rieki cn Josó. Neen, het was geen
gróte ovcrwinning die ju1lie bevochten,maar dat ene punt-
je verschil- in de uitslagl vuorden er truee op de ranglijst.
En die punten zi jn z\ffaar verdiend ! ïie vilien méér van
die v;edstri jdcni Lezers van dit b1ad, Hazenkanpers , tijgt
toch in grote getale naar de Novumhallen cn U zult genie-
ten van een eer.li jker' van ec.n spannende sport en U zult
trots zijn op iJvi mede-Ieden. Behalve d.e familieleden van
de speels'L crs, de hecr Sr:rit en de trouwe support ers, ko-
men Bï bepaaldr:1ijk nog te weinig Hazenkampers kijken.Ruvi
geschat rvaren er die avond toch zeker we1 .twee en
hoeveel leden hebben v,re ook maar ï/eer? Maar lang leve de
eeuwige jeugdige oude heer van i,laarsen! Als dit blad ver-
schijnt is inmiddels op 24 januari de wedstrijd V.H.V.O.-
De Hazenkamp gespeeld waarvan wij de uitslag in het vo1-
gende nummer zullen vermelden. En dan volgt op f februari
orn 20.15 uur in de Novurnha] de wedstrijd f'l.f .K. - De lia-
zenkamp. HïER KOI{T NATUURLIJK DE GEHELÉ i'HAZENKAMP9, OI{ZE
DAMES AANMOEDIGEII ! ! Genoeg hierover. l'ile gaan carnavaL
vieren" Bij Ria Pronk thuis. l.{oeder van Ria een schat.Op
vorige feest kam.:r onherkenbaar verminkt met netten en
vlaggen en ba,: (lilóór was de keepster??). Pluim voor Rie-
kie Jongman en José Busser met zusje! Hardstikke benieuwd
vrat nu weer. l'{aar Hans Jong i,vordt voortaan gefouilleerd
op boeken. Dat wel. Al1emaa1 een vrolijk feestvieren toe-
gewenst door

fre.i o .

-12 -



]\)eHOi\ir(BAL OCF
Irïij delen de leden rnede, dat onze rustperiode ten einde
Ioópt en allen dringend uitgenodigd vrorden orn aau cle itr-
doortraining deel te nemen. Deze indocrtraining begint
r'r".nsdaS-to"d aa4staanrle orn negen uur in het g;Vninastiek-
i"kaai van de :Echool aan de Hazenkampseweg, Acht ireer
zullen vrij vreer de harde maar-.noodzakeli jke - toch ook
wel gezellige - training rnee maken, die geheel op de

honkbalsport is gericht, Viii zijn blij dat wij de heer
smit bereid hebben gevonden om naast zíjn reeds druk be-
zette iesuren nog archt maal oilze indoortraining te lei-
d.en. Lat en wi j af spreken clat ni emancl van onze afdcling
op dcze avonclen nag ontbreken dan alleen met gc{ronde re-
denen. lÏi11en vrij ook dit jaar'"veer een woordje r'ecspre-
ken en zal honkballen het volle plezier en de goece ont-
spannlng brenger, dau mo et cn wi j nu s*'art en '
OÀAat niet a1le leden op de laatste vergadering aanwezig
ïraren, hetgeen cns bevrcemd'de,deIen r'vii mede dat de honk-
balcommissie enigszins gewijzigd is door het aftreden
van de voorzitter ir/im Brunet de Rochebrune. op verzoek
van de ccmmissieleden is hi j bereid gerronden orn als t?ge-

r,voontr lid- in cleze commissie te blijven zitten. Ï,ij ner,lcn

dan ook geen afscheid van heru, maar toch kunnen t"'ii niet
nalatcn crn Vr/im toch harteli jk dank te brengen t'ocr de

grote sturvkracht vrclke hij gedurcnde bijna tien jaren
.ror. orrro afdeling is geweest. Wim, wij zuiien je ntis-
sen als voorzitter, trainer en coach rran het'1 e teani. Je

hebt rns honkbalninded gernaakt en hebt hct geprestecrd
on hbt,le team naar het kampioenschap van dc 2e klasse
van de K.}1 .H,B,te voeren. lifii zullen zeker nog we1 ecns

een beroep op ie doen en jouv,r !?tipstt goed kunnen en wi1-
len gcbruiken. De ccmnissie doet een beroep op de leden
cm haar troor het kornetrde jaar in aIle opzichten te steu-
nen, zodat onze honkbalafdelinS regewoonrr verder kan gaan.
lÀliu had een nooie ti jd, deze hebben wi j cok en als ge-
wcon ttzittendft lid za1 hi j nog weI dikwi jIs langs het
li jnt je trs+,aantt. De commissie is nu aLs volgt ssmenge-
steld: C.A. B',es€ï, voorzitter; J. van der Vegte, secre-
taris ; C . Bcgaards , penningmeest er, ltrJ. Brunet de Roche-
brune en D, IlJitkamp, leden met speciale opdrachten.
Om te begiirnen is ons parc)ol:op naar de gymnastiekzaal,
pompen, hi igen, diep uitademen, l-open, springen, duvren

en tiet<t<ep.. Tct vroensdag 4 februari 9 uur !De irgnkpat-
comrn]-ss].e '_13 _



TAFELTENNTS
ALlereerst wil ik antwoorden cp het inge-
zonden stuk van ons llazenkamplid Fr.Pe-
ters. Deze schreef namelijk:
als j e leden vui It viinrren ni ets eenvoudiger
dan dit: sluit je aan bij de N.T.T.B' en
rralles saI reg kom?t. Nu weet ik dat zo net nog nietrmaar
zoals we er nu voor staan behoeven we daar niet aan te
denken. Bovendien lijkt het tneo dat er toch nog velen
zullen z:-jn, die wel graag tafeltennissen maar om meer
dan één reden niet in competitieverband. llllel- kan ik zeg-
gen dat - zodrà de mogelijkheid daar Ís - al is het
slechts met één team, we lid zulJen vrorden van de N.T.T.B.
Gaarne zien we de artikeltjes cver tafeltennis van de heer
Peters tegemoet. Interesse verzekerd !-n misschien
blijft het niet bij een schriftelijke cursus. Nu wat min-
der mooie geluiden. Op 15 januari speclden. ïre tegen frbat je-
tafel-netje-tafel-batjerr (VJhat is in a name? Red.) Er zijn
leden die hiervoor een kortere naam v'ietenl de uitslag was
1-9,1-9 in ons nadeel, Dan moeten we afscheid nemen van
enige zeer actieve leden. Ïn de eerste plaats van P.v.d.
Hammen, die de wapenrok gaat aantrekken. Hij is U we1 be-
kend a1s vaste medewerker van dit blad en bij cns als spe-
ler nummer ï, Vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor
wat je voor de tafeltennisafdeling gedaan hebt. Dan A. E-
1ings, die vertrokken is, maar die nog niet ondergedoken
is. Er staat er nog een op het lijstje, maar die naam
schrappen \i/e voorlopig niet door. Tot zover weer over ta-
t ennis ' G '\ltl 'Klemsecretaris afd. tafeltennis.

Naschrift van de redaktie:
BÍj het vertrek van P.v.d.Hammen, wil1en v,tij cok gaarne
onze dank uitspreken, llJij kennen deze ras-Hazenkamper a1
sinds verscheidene jaren en ivij hebben hem leren kennen
aIs een enthousiast lid die speciaal voor de tafeltennis-
afdeling veel gedaan heeft. Vanaf de oprichting van ons
blad was hij een trouwe medewerker wj.ens artikelen over
het spel van batje en balletje prima ín elkaar zaLen.Pie-
ter van der Hanmen, bedankt voor je medewerking en hou je

:":"_t:':'- _
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J{azenleqmperö I
a

adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, Parlumeriën

Borstelwerk en Ver{waren

Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NI'MEGEN.WESI

Voorstadslaan 250 (t/o Tuinbouwschool)

Teleíoon 217 69

BELT, WIJ BEZORGEN I

Uw

Spiegeltle, spiegeltje

aan de »and

Hoe wordt wfin uoning
't gezelligste mn het land?

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n
onovertrof{en collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bil elkaar
passen door lraaie vorm
en kleur. Tegen een Pri.is

die U past.

Woninginrichting,,Het Binnenhuis"

..TILDERS..
Nijmegen - Ziekerstraat ó-8 - Iel. 26073

ASSURANTIEKANTOOR

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nilmegen

Telefoon K 8800-24ó00

Ook voor Uw
Gezins- en BromÍiets W.A.-

verzekering

W. KAR E

Smetiusstraat 4

TeleÍoon 26486
Nilmegen

L

J AWA

B. S. A.

D. K.W.

V ESPA

J AWA

LA BOHÈME

motorrijwielenl

\
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,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasd rukregelaars.

A. S.W. APPARATENFABRIEK N.V
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

11.Y. AannemersbedrijÍ

VIh G. TIEMSTRA EN ZN.
BOUI'II., GEWAPEND BEÏON. EN UÏILITEITSWERKEN

PONTANUSSTRAAT 24.26 -28
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030

*



VOETBAL

Itra zeven weken rust gaan onze voetball-ers
weer verder met de competitieviedstrijden.
(V{at zullen die knapen met stijve botten
nou een ttsoepelt? parti jt je rrreggeven.Red. )
Het resultaat van de tot de vóór de gedwongen rust gespeel-
de wedstrijden lvas niet ongunstig; in ieder geval kunnen
we rrmeekomentr want het krachtsverschil in de klassen llraar-
in we zi jn ingedeeld, is maar kIein, voor het tr,veede elf-
ta1 zijrl er zelfs nog kansen op een eervolle plaats'maar
dan zal er stevig moeten rvorden aangepakt. (fs dat niet
iets voor meneer Braakhekke om die aanstaande rrfrikkenge

eens even een flinke morele opdoffer te gerren?Red.). ln
ieder gerral gaan we :net vertrouwen de nog te spelen wed-
strijden tegemoet, want de geest in onze beide elftallen
is prima en als ïie nu maar gecn pech krijgen met gebles-
seerde spelers zodat v're volledig kunnen uitkomen, dan
kunnen v/e nog een behoorli- jk resultaat bereiken. Tot he-
den (2'l januari) heeft het eerste elftal zevcn punten
uit acht wedstrijden en het tweede elftal vier punten
uit vier vredstrijden. Als dit blad verschijrtí z:-jn - irr-
dien het weer tenminste $Ieer geen spelbreker is - op 24
en 31 januari intussen lveer enkele v'redstrijden gespeeld,
ïÍaarvan we de uitslagen in het volgende nuinmer bekend
zullen maken. !ïe hopen dan tevens de volledige competi-
tiestanden te kunnen geven.

Narnens de Commissie v.d.Voetbalafd
B. Tomas.

ViIANDELSPORT
IIBLARENBALII

van de wandelafdeling.

De wandelafdeling die ieder jaar a1s
opening van het scizoen voor haar fe-
den een feestavond organiseert, zal-
dat dit jaar vreer doen op de zaterdagmiddag- en avond van
de 2Be februari a.s. in de Goffert Boerderij. De middag
is gereserveerd. voor de junioren, terwijl ls avonds de
senioren aan bod. komen. Voor de avond zijn een welbekende
cabaretgrocp en een rtVocal-groupil geëngageerd, terwij1
ook de leden zelf enkele bijdragen znllen l-everen. Voor
de r:iiddag zijn nog onderhandelingen gaande, maar wij twij-

-15-
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felen er niet aan dat deze
korte termijn zulIen nadere

middag er ook mag zijn. 0p zeer
mededelingen hieromtrent volgen

l: e Feestcommissie

UNIFORMEN JU}]ÏOREN

De uniformen van de junÍcren zuflen binnenkort verkrijg-
baar worden gesteld bi.j de firma Tijssen, Burchtsíraat 32.
Daar deze uniformen speciaal voor de wand.elafdeling worden
vervaardigd heeft het geru.ime tijd geduurd eer zij in voor-
raad r,riaren. I'tradere gegevens hieromtrent zull_en nog ivorden
verstrekt. Het is echter vri jv;eI zeker dat vcor c1 e eerste
mars(ha1f maart) de junioren hun uniforrnen in bezit Lunnen
hebben' De comilissie

LEZERS KLÏJ,.{ME}.I ACHTER DE

r?De onderlinge vuedstrj-,ident'
Mc't veel genoegen heb ik in
het vorige numrlrcr van de Ha-
zenkamper het verloop gelezen van bovengenoemde wedstrij-
den. It{et cnthousiasme werd hier geschreveri over de pretti-
ge en sportieve geest die bij deze wedstrijdr-.n heerste.fk
zelf heb de finale van deze kamp bijna in haar gcheel bijge-
woond en ik ben het geheel eens met de pluirn die de schrij-
ver van dat verslag aan onze jongens en meisjes uitdeelde.
Vcrbazend jamrner is het dan ook dat in de vermelding van
de uitslagen zotn grote tactische fout is gcmaakt. ïk ben
reeds ruirn vijf en twintig jaar Hazenkampcr en heb gymles
gehad en heb dat nög i-n het Centraal Gebouw en in de Hazen-
kampschool. Nog nooit heb ik mij echter Centraal Gebouwerof
Hazenkailpzaler gevceld rnaar gelukkig altijd volbloed ttHa-

?eg$gn1]Il l,iianneer die benauingen en gedachten bij onze ver*
eniging i:rlgang zouden vinden dan zijn viij mijns inziens op de
verkeerde wó9. De vernelding van zaaLnailen achter de win-
naa'rs vrijst in d.eze richting. Nog rneer het geven van een
rangnui'rlrxer ail"n de groep leden van ecn bepaalde zaal . Bcvenl
dien is d.e volgorde, zoals die verrneld is, in beide geval-
1en ncg fout ook, daar de behaalde aantallen punten maar
gewoon bi"i elkaar zi jn geteld 4cnder te lettcn_!_p_he!_é4N-
TAL OEFEIIï]!GEiV, dic de ànders"tr,,
ten uitvoeren. Dit al1cs zcu eell cngezonde rivaliteit in
onze ?t[azenkanorr tct gevolg kun.ren hebben. Juist door deze
cnderlinge v;edstrijden leren wij ,rlkaar kennen en waarderen
en zi,jn lvij en voelen uiij ons irlle,r geheel en a1 ?rHazenkarnperf?

-lo toex qegl3liin.

SCHRIJFMACH INE

Mtrq
/na=r--l-n Í st I/ru./
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truus wals.

wals'
moderne woníngínrichting

graafseweg 45 nijmegen te|.23900

a ploegstoífen

a pas-toe meubelen

a zweedse string wandrekken

o deense lampen

Sporturienden,

U bli;ft L.r"htig en vitaal,
Door -"lk Yan ,,VIAAS en WAAL"

Verlangt dua.o- alti;d producten van deze

rr.od"r.t" melkinrichting.

GraaÍseweg 183 - Hatertseveldweg 32 - Ni;megen - Tel. 25OO5



de
ía. B. Heuzeveldt

Chemlsch relnlgen
Verven
Trlploneren

GRAAFSEWEG 217
felcíoon 21740

WINKEL:
MARIENBURGSESTRAAÏ 16
TeleÍoon 22634

ELECTRO INSTALLATIE BUREAU

p,,?

o

EXPORT
WASMÀCHINES f 119,-

LANGZAÀMWÀSSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele systeeml f 219150

STOFZUIGERS f E9,50

Volledigc fabriekcgarantic
ea ecrvlce

STOL K ZONEl\
Tclefooa 2ó315

Voor ied're gramoloonplaatstar

naar ,, Record Bar"

maar ook voor:

plaienrpelerr, accordeons,
blokÍluiten, mondharmonlca'r.
barmeubels, platenrekken,

mappen oí ordners enz. enz.

naar

NARDU§ ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 24388
NIJMEGEN

G. J. TRAASÏ
KRAYENHOFFLAAN 46

NI.lMEGEN

TELEFOON 22OO4

aanleg en onderhoud van
electrische

Licht-
Kracht- en
Verwarmingslnstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en
verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan TOONZA'AL


